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KLAIPĖDOS JUOZO KAROSO MUZIKOS MOKYKLA 

STYGINIŲ INSTRUMENTŲ SKYRIUS 

 

VIRTUOZINĖS PJESĖS KONKURSO ,,VIVACE” 

NUOSTATAI 

 
I. KONKURSO TIKSLAS 

 

1. Konkursas rengiamas siekiant puoselėti bei ugdyti vaikų ir jaunimo muzikos atlikimo meistriškumą, 

menines ir asmenines kompetencijas, sudaryti sąlygas moksleivių saviraiškai, supažindinti jaunuosius 

menininkus su įvairių stilių ir epochų virtuozinio charakterio kūriniais.  

2. Skatinti Lietuvos muzikos ir meno mokyklų bei neformalaus ugdymo įstaigų moksleivių ir jų pedagogų 

kūrybinį bendradarbiavimą, profesinės patirties sklaidą. 

 

II. KONKURSO DALYVIAI, GRUPĖS 

1. Konkurse kviečiami dalyvauti jaunieji atlikėjai iš muzikos ir meno mokyklų, kitų neformalaus ugdymo 

įstaigų 3-8 klasių smuiko bei violončelės specialybės mokiniai. 

 

2. Konkurso dalyviai skirstomi į 3 grupės: 

 

A grupė B grupė C grupė 

3-4 klasė 5-6 klasė 7-8 klasė 

 

III. KONKURSO PROGRAMA 

 

1. Visų grupių konkurso dalyviai atlieka vieną laisvai pasirinktą virtuozinio charakterio, originalų, 

akademinės muzikos kūrinį. Konkurso dalyviai programą privalo atlikti mintinai su akompanimentu.  

 

IV. KONKURSO VIETA, LAIKAS 

 

1. Konkusas vyks 2021 lapkričio mėn. 12 d. Juozo Karoso muzikos mokykloje, Puodžių g. 4, Klaipėda.  

2. Paraiškas siųsti iki 2021 m. spalio mėn. 30 dienos metodinio būrelio pirmininkei Liudai Kuraitienei 

el. paštu liudakur@gmail.com 3. Esant COVID-19 pandemijos karantinui, konkursas vyks nuotoliniu 

būdu. Atlikėjų vaizdo įrašus siųsti iki 2021 m. spalio mėn. 30 dienos į nuorodą: 

http://JKaroso-NAS.quickconnect.to/sharing/n6qbKZivi  

mailto:liudakur@gmail.com
http://jkaroso-nas.quickconnect.to/sharing/n6qbKZivi


V. KONKURSO TVARKA 

 

1. Konkurso dalyvių pasirodymų tvarka nustatoma pagal grupes, abėcėlės tvarka. 

2. Paraiškoje pateiktos programos keisti negalima. 

3. Esant konkursui nuotoliniu būdu atlikėjo įrašas turi būti nufilmuotas stabilia, nejudančia horizontalia 

kamera, visu ūgiu su instrumentu. Dalyvio apranga - koncertinė.  

4. Dalyvio vaizdo įrašo pavadinimo skiltyje turi būti įrašyta: 

atliekamo kūrinio autorius (originalo kalba) ir tikslus kūrinio pavadinimas. 

5. Dalyvio vaizdo įrašo apraše turi būti įrašyta: 

atlikėjo vardas, pavardė, grupė, kurioje dalyvauja (klasė), mokytojo, koncertmeisterio vardas, pavardė. 

6. Atsiųsta paraiška patvirtina, kad sutinkate, jog Jūsų filmuota medžiaga gali būti talpinama Klaipėdos 

Juozo Karoso internetinėje svetainėje. 

 

VI. KONKURSO DALYVIŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

1. Konkurso dalyvių pasirodymus vertins komisija. 

2. Komisijos nariai savo mokinių nevertina.  

3. Dalyviai vertinami pagal atlikimo meistriškumą, muzikalumą, artistiškumą, virtuoziškumą. 

4. Visi konkurso dalyviai jų mokytojai ir koncertmeisteriai bus apdovanoti padėkos raštais.  

5. Konkurso laimėtojai apdovanojami laureatų ir diplomantų diplomais.  

6. Vertinimo komisijos sprendimai yra galutiniai ir neapskundžiami.  

 

VII. INFORMACIJA APIE KONKURSĄ 

 

Informaciją apie virtuozinės pjesės konkursą ,,VIVACE” rasite Klaipėdos Juozo Karoso muzikos 

mokyklos internetinėje svetainėje   www.jkaroso.lt 

 

Konkurso organizacinis komitetas: 

Direktoriaus pavaduotoja Danutė Pronskienė mob. tel. Nr. +37061216966,  

el. paštas: pavaduotoja@jkaroso.lt 

Styginių instrumentų metodinio būrelio pirmininkė Liuda Kuraitienė mob. tel. Nr.+37061560778, 

el. paštas: liudakur@gmail.com 

mailto:liudakur@gmail.com

